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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, berikut adalah kesimpulan 

dalam penelitian ini. 

1. H1 yang menyatakan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh negatif 

terhadap aktivitas manajemen laba riil ditolak karena kompetensi komite 

audit tidak berpengaruh terhadap aktivitas manajemen laba riil. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan 

Meiranto (2013) yang menyatakan bahwa kompetensi komite audit tidak 

berpengaruh terhadap aktivitas manajemen laba riil.  

2. H2 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap aktivitas manajemen laba riil ditolak karena ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap aktivitas manajemen laba riil. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiswiyanti et al. (2012) 

yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

aktivitas manajemen laba riil.   

3. H3 yang menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif 

terhadap aktivitas manajemen laba riil ditolak karena jumlah rapat komite 

audit berpengaruh positif terhadap aktivitas manajemen laba riil, artinya 

semakin sering jumlah rapat komite audit maka semakin tinggi aktivitas 

manajemen laba riil yang terjadi. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Sun et al. (2014) yang menyatakan bahwa 

jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap aktivitas 

manajemen laba riil. 

4. H4 yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif 

terhadap aktivitas manajemen laba riil diterima, artinya semakin banyak 

anggota komite audit maka semakin tinggi aktivitas manajemen laba riil 

yang terjadi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Tiswiyanti et al. (2012) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit 

berpengaruh terhadap aktivitas manajemen laba riil.   

5. Untuk variabel kontrol: ukuran dewan komisaris, komposisi dewan 

komisaris independen dan leverage berpengaruh terhadap aktivitas 

manajemen laba riil. Sedangkan kualitas auditor tidak berpengaruh 

terhadap aktivitas manajemen laba riil. 

 

5.2. Keterbatasan dan Saran 

Keterbatasan dan saran dalam penelitian ini adalah: Penelitian ini 

menggunakan residual arus kas kegiatan operasi yang telah diabsolutkan 

(AbsCFO) untuk menghindari arus kas kegiatan operasi positif (income 

increasing) dan arus kas kegiatan operasi negatif (income decreasing). Penelitian 

selanjutnya dapat membedakan pengaruh terhadap arus kas kegiatan operasi 

positif (income increasing) dan arus kas kegiatan operasi negatif (income 

decreasing) sehingga tidak perlu diabsolutkan saat menghitung aktivitas 

manajemen laba riil. Tiap hipotesis dapat dipecah untuk mengetahui pengaruh 
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masing-masing variabel independen terhadap aktivitas manajemen laba riil yang 

meningkat (income increasing) dan menurun (income decreasing). 
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